
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENT NR 2 

Z DNIA 2 CZERWCA 2021 R. 

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO WOODPECKER.CO S.A. 

Sporządzonego w związku z ofertą publiczną sprzedaży od 733.333 do 916.667 akcji zwykłych na okaziciela 

serii A Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu opublikowanego w dniu 19 maja 2021 r. 

 

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”. 

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6 

Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, 

na stronach internetowych: www.woodpecker.co oraz DM INC www.dminc.pl 

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego 

suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie 

dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. włącznie.  

Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć: 

- elektronicznie – przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: emisje@dminc.pl w pliku w formacie 

pdf opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w ramach profilu 

zaufanego ePUAP. 

- osobiście – w siedzibie głównej DM INC przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi 

Klienta DM INC przy ul. Wilczej 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa. Z uwagi na ograniczenia związane z 

pandemią COVID-19, Firma Inwestycyjna zwraca się o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania 

telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 - Poznań albo 514 068 767 – Warszawa. 

Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie 

składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne 

umocowanie do złożenia takiego oświadczenia. 

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na ustalenie w dniu 2 czerwca 2021 r. przez Oferujących Ceny 

Sprzedaży Akcji w Ofercie Publicznej, liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej oraz dokonaniu podziału 

Oferty Publicznej na transze. 

Oferujący ustalili Cenę Sprzedaży Akcji w Ofercie Publicznej w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych) każda. 

http://www.woodpecker.co/
http://www.dminc.pl/


Oferujący ustalili liczbę Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej w wysokości 916.667 (dziewięćset szesnaście 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

Oferujący dokonali podziału Oferty Publicznej na transze w ten sposób, że: 

a) 83.333 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki wyodrębniono w ramach Transzy Małych Inwestorów, 

b) 833.334 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki wyodrębniono w ramach Transzy Dużych Inwestorów. 
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Mateusz Tarczyński – Prezes Zarządu 


